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Αρ. πρωτ. 4548

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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…………………………………………………

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Κων/νος Χαρίσης
Τηλέφωνο
: 26510 09064-7130
Fax
: 26510 07001
e-mail
: supplies@cc.uoi.gr
http://www.uoi.gr/services/economic/supplies
Π ΡΟ Σ Κ ΛΗ Σ Η Ε ΚΔ Η ΛΩ Σ Η Σ ΕΝΔ Ι ΑΦ Ε ΡΟΝ Τ ΟΣ
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για τη «Εκμίσθωση
δωματίων σε ξενοδοχεία ή σε αντίστοιχα συγκροτήματα με ενοικιαζόμενα δωμάτια της πόλης των Ιωαννίνων
για τη στέγαση φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου μας, μέχρι 30 Ιουνίου 2018», που έχουν τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις, αλλά δεν εξασφάλισαν δωμάτιο στις φοιτητικές κατοικίες και κριτήριο ενδιαφέροντος τη
χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Παρακαλούμε, να καταθέσετε τον φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του
Πανεπιστημίου (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) μέχρι τις 20/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.
Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:
Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
για την :
«Εκμίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία ή σε αντίστοιχα συγκροτήματα με ενοικιαζόμενα δωμάτια της πόλης των
Ιωαννίνων για τη στέγαση φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου μας, μέχρι 30 Ιουνίου 2018»
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 20/11/2017.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.uoi.gr
Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2651009064, Τμήμα Προμηθειών, κ. Κωνσταντίνος Χαρίσης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών , Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Κτίριο
Διοίκησης 2ος Όροφος) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στ ις 2 0 - 1 1 - 2 0 1 7 , η μ έ ρ α Δ ε υ τέ ρ α κ α ι ώ ρ α 1 . 0 0 μ μ .
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι η κύρια απασχόληση των
συμμετεχόντων-φορέων να είναι συναφής με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ,
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Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:
«Α) Αποδέχομαι πλήρως τους όρους και τις απαιτήσεις που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα πρόσκληση.
Β) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου
73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δεκαπέντε (15) ημερών:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του
νομικού προσώπου.»
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τη χρονική περίοδο από την υπογραφή του συμφωνητικού έως και 30-62018.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Ιωάννινα, 10-11-2017
Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ

Συνημμένα
-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
-ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
-ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας για
την «Εκμίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία ή σε
αντίστοιχα συγκροτήματα με ενοικιαζόμενα δωμάτια
της πόλης των Ιωαννίνων για τη στέγαση
φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου μας, μέχρι 30
Ιουνίου 2018»

FAX:
e-mail:

Ο ΑΙΤΩΝ

(Σφραγίδα – υπογραφή) (Νόμιμος εκπρόσωπος)
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